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όλες τις περιφέρειες.
Στον αντίποδα, ο Γ. Καρατζαφέρης δηλώνει 

στην «R»: «Είμαι ανοιχτός σε κάθε συνεργασία, 
ακόμα και με τον Π. Καμμένο, αρκεί να υπάρχει 
κάτι σοβαρό». Πάντως, ξεκαθαρίζει ταυτόχρο-
να πως δεν έχει καμία επικοινωνία με τον πρό-
εδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων εδώ και επτά 
χρόνια, αν και, όπως υποστηρίζει, στο παρελ-
θόν διατηρούσαν καλές προσωπικές σχέσεις 
και είχε βοηθήσει τον Π. Καμμένο στις εκλογές 
του 1993, όταν είχε πρωτοεκλεγεί βουλευτής 
στη Β’ Αθηνών με τη Ν.Δ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ αποκα-
λύπτει πως είναι στο τελικό στάδιο οι διαβου-
λεύσεις για συνεργασία με τη Δύναμη Ελληνι-
σμού των Τ. Μπαλτάκου και Δημήτρη Καμμέ-
νου, ο οποίος είχε διαγραφεί τον περασμένο 
Ιούνιο από τους ΑΝΕΛ, επειδή στήριξε την πρό-
ταση δυσπιστίας της Ν.Δ. για το Σκοπιανό. Η 
Δύναμη Ελληνισμού είχε δημιουργηθεί εξαρ-
χής με απώτερο σκοπό τη συνεργασία με άλ-
λες δυνάμεις του δεξιού χώρου, ώστε να διεκ-
δικήσουν με σοβαρές αξιώσεις την είσοδο στη 
Βουλή στις ερχόμενες εκλογές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην υλοποίηση 
των συσχετισμών μεταξύ των προσωπικοτή-
των της Δεξιάς είναι ότι υπάρχουν διαφωνίες 
για το ποιος θα είναι ο αρχηγός σε μία ενδεχό-
μενη σύμπραξη (εκεί απέτυχε η συνεργασία 
Κυρ. Βελόπουλου - Φ. Κρανιδιώτη), ενώ το θέ-
μα της ηγεσίας αποτελεί και ένα μόνιμο εμπό-
διο σε κάθε συζήτηση για ευρύτερη συσπεί-
ρωση. Ωστόσο, η επανεμφάνιση του Π. Καμ-
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Σ
τα δεξιά της Ν.Δ. ψήνεται... γάμος μετά 
την αποχώρηση του Πάνου Καμμένου 
από την κυβέρνηση και τη δεδηλωμένη 

πρόθεσή του να δημιουργήσει μια ευρεία πο-
λιτική συσπείρωση με βάση την αντίθεση στη 
συμφωνία των Πρεσπών. Σε έναν χώρο που 
υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα κόμματα και 
στους σχηματισμούς το ενδεχόμενο να καταλή-
ξουν σε συμφωνία ο Π. Καμμένος με τον Γιώρ-
γο Καρατζαφέρη αλλά και τον Τάκη Μπαλτάκο, 
καθώς ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ αλλά και ο γενι-
κός γραμματέας της Δύναμης Ελληνισμού δη-
λώνουν ανοιχτοί για διαβουλεύσεις με τον πρό-
εδρο των ΑΝΕΛ, θεωρείται πιθανό. Μάλιστα, 
στελέχη του χώρου θεωρούν πως αν κάποιος 
μπορεί να... ταιριάξει μαζί Καμμένο και Καρα-
τζαφέρη αυτός είναι ο ικανότατος στις διαπραγ-
ματεύσεις πρώην γενικός γραμματέας της κυ-
βέρνησης Σαμαρά, Τ. Μπαλτάκος. 

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, από την πλευρά του, 
γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι το κόμ-
μα του πιέζεται εκλογικά και επιδιώκει ευρύτε-
ρες συνεργασίες με άλλα κόμματα ή ανεξάρ-
τητους βουλευτές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 
της εισόδου στην επόμενη Βουλή. Ηδη την πε-
ρασμένη εβδομάδα προσχώρησε στους ΑΝΕΛ 
ο μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής της 
Β’ Θεσσαλονίκης Αριστείδης Φωκάς που είχε 
εκλεγεί με την Ενωση Κεντρώων. Αυτό, όμως, 
φαίνεται να αποτελεί μόνο την αρχή για τον Π. 
Καμμένο. Στην τελευταία του τηλεοπτική συ-
νέντευξη, όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαζό-
ταν με τον Γ. Καρατζαφέρη, τον Τ. Μπαλτάκο 
ή τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο πρόεδρος των 
ΑΝΕΛ ήταν αρνητικός μόνο για το κόμμα της 
Ελληνικής Λύσης.

«Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει προσωπικώς 
αντίγραφα από τον Χριστό, δεν μπορώ να φτά-
σω εκεί πάνω για να συνομιλήσω σε τέτοιο 
πνευματικό επίπεδο», ανέφερε συγκεκριμένα 
ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ. Τα αισθήματα φαίνεται 
πως είναι αμοιβαία, αφού και ο Κυρ. Βελόπου-
λος αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας 
με τον Π. Καμμένο. «Εγώ δεν πήγα στους Ανε-
ξάρτητους Ελληνες όταν ήταν στα πάνω τους 
το 2012, που είχαν πάνω από 10%, θα συνερ-
γαστώ τώρα που καταρρέουν και είναι “καμέ-
νοι”;», λέει στη Realnews ο επικεφαλής της Ελ-
ληνικής Λύσης και υπενθυμίζει: «Ο Πάνος Καμ-
μένος τότε μου είχε κάνει δημόσια πρόσκληση 
από την τηλεοπτική εκπομπή που είχα και δεν 
συνεργάστηκα». Σε κάθε περίπτωση η Ελλη-
νική Λύση θα κατέβει αυτόνομη, αφού και οι 
συζητήσεις που είχαν γίνει πριν από λίγο και-
ρό με τον Φαήλο Κρανιδιώτη ναυάγησαν τελι-
κά. Ο Κυρ. Βελόπουλος συνεχίζει τις περιοδεί-
ες του, ενώ έχει καταρτίσει και ψηφοδέλτια σε 

μένου αλλάζει τα δεδομένα, καθώς, όπως λέ-
νε στελέχη του χώρου, είναι δύσκολο να φα-
νταστεί κανείς πως δεν θα είναι ο αρχηγός του 
σχήματος, ως ο μόνος επικεφαλής ενός κοινο-
βουλευτικού κόμματος. Μια πιθανή λύση είναι 
να γίνει αρχηγός ο Π. Καμμένος και επικεφα-
λής του ευρωψηφοδελτίου ο Καρατζαφέρης 
ως η χρυσή τομή.

Τα στελέχη του χώρου παραδέχονται, πάντως, 
ότι ο Π. Καμμένος για την ώρα δεν δείχνει να 
έχει την αποδοχή των ψηφοφόρων τους, όμως 
εκφράζουν την αισιοδοξία ότι αυτό με την πά-
ροδο του χρόνου θα αλλάξει. Επίσης, πολύ βα-
σική θεωρείται η σύμπραξη όλων των δυνά-
μεων να πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία 
μιας συμπαράταξης και όχι με την απορρόφη-
ση των δυνάμεων του χώρου από τους ΑΝΕΛ, 
κάτι που όπως φαίνεται δεν γίνεται αποδεκτό 
από κανέναν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γ. Κατατζαφέρης δι-
ατηρεί γραφεία σε όλη τη χώρα, ενώ ανοίγει και 
άλλα το τελευταίο διάστημα, ειδικά σε περιοχές 
της βόρειας Ελλάδας. Μια κίνηση που δεν έχει 
να κάνει μόνο με τον χρόνο των εκλογών που 
πλησιάζουν, αλλά και με το θέμα των Σκοπίων. 

Ο Τ. Μπαλτάκος επιβεβαιώνει το «φλερτ» με 
τον Γ. Καρατζαφέρη και κάνει λόγο για εκλογι-
κό σχηματισμό μεταξύ του ΛΑΟΣ και της Δύ-
ναμης Ελληνισμού, με στόχο την είσοδο στη 
Βουλή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, 
τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι επίση-
μες ανακοινώσεις για τη συνεργασία των δύο 
κομμάτων. Με τον ΛΑΟΣ, όμως, συνεργάζεται 
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ντας πως «οι μόνες συνεπείς δυνάμεις στο Μα-
κεδονικό είναι οι ΑΝΕΛ και η Ενωση Κεντρώων. 
Και σε αυτό θα συμπορευθούμε με τον Βασί-
λη Λεβέντη». Πάντως, ο πρόεδρος της Ενωσης 
Κεντρώων, σε πρόσφατη συνέντευξη, δήλω-
σε πως ο Π. Καμμένος άργησε να αποχωρή-
σει από την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, όμως, κινητικότητα υπάρχει και 
από τον Ευάγγελο Αντώναρο που το τελευταίο 
διάστημα έχει έρθει σε επαφή με τον Χρήστο 
Μαρκογιαννάκη, τον Σάββα Τσιτουρίδη και 
τον Χρήστο Ζώη. Σκοπός η δημιουργία ενός 
νέου πολιτικού σχηματισμού που θα κινείται 
στον χώρο της μετριοπαθούς Κεντροδεξιάς, 
στοχεύοντας σε πρώτη φάση στις ευρωεκλο-
γές στις 26 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο πρώην υπουργός Επικρατείας επιδιώκει αυ-
τόνομη πορεία χωρίς συνεργασίες με τα κόμ-
ματα της ευρύτερης Κεντροδεξιάς, με ό,τι αυ-
τό σημαίνει και για τον Π. Καμμένο.

εδώ και αρκετό καιρό και ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυ-
γής Νίκος Μίχος.

Σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρώην γενικός γραμμα-
τέας της κυβέρνησης Σαμαρά τονίζει στην «R» πως ο ίδιος προ-
σωπικά θα μπορούσε να μιλήσει με τον Π. Καμμένο, μετά την 
αποχώρησή του από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς Φ. Κρανιδιώτης, από την πλευ-
ρά του, ούτε καν θέλει να ακούσει για ενδεχόμενη εκλογική συ-
νεργασία με τον Π. Καμμένο. «Μόνο όποιος έχει αυτοκτονικό πο-
λιτικό ιδεασμό θα μπορούσε να δεχθεί να συνεργαστεί με τον 
Πάνο Καμμένο», τονίζει στην «R». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
αρχηγός της Νέας Δεξιάς θεωρεί ότι ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ έχει 
«καεί» πολιτικά και ότι η συνεργασία μαζί του μπορεί να απο-
δειχτεί επιζήμια. 

Η Νέα Δεξιά, που έχει ενεργή κεντρική γραμματεία, προχωρά 
στη στελέχωση των συνδυασμών σε όλη τη χώρα, ενώ ο Φ. Κρα-
νιδιώτης προγραμματίζει περιοδείες. Παράλληλα, πολλοί υποστη-
ρίζουν πως η στήριξη του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Βα-
σίλη Τσιάρτα στο κόμμα του Φ. Κρανιδιώτη μπορεί να εξελιχθεί 
και σε υποψηφιότητα, με τι ίδιες πηγές, μάλιστα, να επιμένουν 

πως μπορεί να υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις.
Ο Βασίλης Καπερνάρος, πρόεδρος του Ριζο-

σπαστικού Εθνικού Συναγερμού, δεν μένει αδι-
άφορος και τονίζει πως αν υπάρχει μια οργα-
νωμένη και σοβαρή προσπάθεια, τότε μπορεί 
να συμμετάσχει σε ένα ευρύτερο σχήμα. Μά-
λιστα, ο πρώην βουλευτής είναι σε επικοινωνία 
με τον Τ. Μπαλτάκο. Πάντως, το τελευταίο διά-
στημα ο Β. Καπερνάρος έχει επαφές στην Αθή-
να ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, αφού 
όλα δείχνουν πως θα είναι υποψήφιος δήμαρ-
χος στην Αθήνα. 

Και ο Λεβέντης
Παράλληλα, όμως, το τετ α τετ που είχε στα κοι-
νοβουλευτικά έδρανα ο Π. Καμμένος με τον Βα-
σίλη Λεβέντη, το απόγευμα της Πέμπτης, φού-
ντωσε ξανά τα σενάρια. Τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ είχε κάνει άνοιγμα 
στον πρόεδρο της Ενωσης Κεντρώων, δηλώνο-
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